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Περίληψη 
Η καλλιέργεια συµπύρηνων ποικιλιών ροδάκινου (Prunus persica) είναι 

σηµαντική τόσο για την παραγωγή νωπών φρούτων όσο και για την κονσερβοποιία. 
Το πρόβληµα του σχισίµατος του πυρήνα, το οποίο αναφέρεται στο άνοιγµα του 
κουκουτσιού κατά µήκος της ραφής του και στο άνοιγµα του φρούτου, οδηγεί στη 
µείωση της ποιότητας των κονσερβοποιηµένων φρούτων. Αυτό µπορεί να οφείλεται 
σε γενετικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες.  Με σκοπό την κατανόηση 
των µοριακών µηχανισµών που οδηγούν στο σχίσιµο του πυρήνα στο ροδάκινο 
κλωνοποιήσαµε και χαρακτηρίσαµε τα γονίδια PPERFUL και PPERSHP τα οποία 
είναι οµόλογα των γονιδίων της αραβίδοψης FRUITFULL και SHATTERPROOF 
αντίστοιχα που εµπλέκονται στο άνοιγµα του λοβού της. Οι οµοιότητες µεταξύ του 
περικάρπιου του ροδάκινου και του λοβού της αραβίδοψης µας επέτρεψαν να 
µεταφέρουµε τις γνώσεις από την ανάπτυξη του καρπού της αραβίδοψης σε µία 
οικονοµικά σηµαντική καλλιέργεια. Η αλληλουχία αµινοξέων των δύο γονιδίων 
παρουσιάζει υψηλή οµολογία µε µέλη της οικογένειας µεταγραφικών παραγόντων 
MADS-box και ειδικά µε άλλα µέλη της ευρύτερης οικογένειας  FUL των πρωτεινών 
Α-τύπου MADS-box και µε άλλα µέλη της οικογένειας PLENA των C-τύπου MADS-
box πρωτεϊνών αντίστοιχα. Τα PPERFUL και PPERSHP εκφράζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια ανάπτυξης του φρούτου από την πλήρη άνθηση ως τη συγκοµιδή. ∆ιαφορές 
στα επίπεδα του mRNA για κάθε γονίδιο εκτιµήθηκαν και η έκφραση τους 
συγκρίθηκε σε µια ποικιλία ευαίσθητη στο σχίσιµο του πυρήνα και σε µία ανθεκτική 
ποικιλία. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η χρονική ρύθµιση της έκφρασης των 
PPERFUL και PPERSHP  πιθανά επιδρά στη διαδικασία του σχισίµατος του πυρήνα.  

 

Εισαγωγή 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα ποιότητας των κονσερβοποιηµένων 

ροδάκινων οφείλεται στην παρουσία µικρών θραυσµάτων πυρήνα που προέρχονται 
από σπασµένα κουκούτσια (split pits), κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Τα 
θραύσµατα πρέπει να αφαιρεθούν πριν την κονσερβοποίηση ένα προς ένα, γεγονός 
που αυξάνει κατά πολύ το κόστος κονσερβοποίησης του ροδάκινου. Υπάρχουν δύο 
είδη σχισίµατος του πυρήνα, το φανερό και το κρυφό σχίσιµο. Στα ροδάκινα που 
εµφανίζουν φανερό σχίσιµο η διάµετρος του καρπού κατά µήκος της ραφής είναι 
µεγαλύτερη από το συνηθισµένο η/και η σάρκα σχίζεται στο µέρος του ποδίσκου. Τα 
ροδάκινα που εµφανίζουν κρυφό σχίσιµο δεν αφαιρούνται κατά τη διαλογή και 
αποτελούν το σοβαρότερο πρόβληµα. Το φαινόµενο της δηµιουργίας του σχισίµατος 
ξεκινά περίπου 40 µέρες µετά την πλήρη άνθηση. Τα αίτια του προβλήµατος δεν είναι 
ακόµη εξακριβωµένα, αλλά η φυσιολογική αυτή ανωµαλία εµφανίζεται περισσότερο 



σε δέντρα που έχουν πολύ µεγάλους καρπούς. Εποµένως οι παράγοντες που 
συµβάλλουν στην αύξηση του µεγέθους του καρπού τείνουν να αυξήσουν την 
συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου. Η αζωτούχα λίπανση, η ένταση και η εποχή 
αραιώµατος, το φορτίο καρποφορίας και η άρδευση επηρεάζουν το σχίσιµο του 
πυρήνα (Claypool et al. 1972, Nakano and Nakamura 2002). 

Η κατανόηση των γενετικών παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόµενο µπορεί 
να µας οδηγήσει στην δηµιουργία ποικιλιών ανθεκτικών στο σχίσιµο του πυρήνα 
καθώς και στη δηµιουργία µοριακών δεικτών για την επίτευξη της ελαχιστοποίησης 
της εµφάνισης σπασµένων κουκουτσιών. H ανάπτυξη του καρπού έχει µελετηθεί 
εκτενώς στο φυτό-µοντέλο αραβίδοψη (Arabidopsis thaliana) (Ferrandiz 2002) και 
έχουν κατανοηθεί οι µοριακοί µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι για την σχάση του 
καρπού του. Στην αραβίδοψη, οι τύποι των κυτταρικών στοιβάδων που συµµετέχουν 
στο άνοιγµα του καρπού είναι οι εξής: η ζώνη διαχωρισµού (seperation layer), η 
λιγνιτοποιηµένη ζώνη ορίων (lignified margin layer), και η λιγνιτοποιηµένη ζώνη 
διαχωρισµού (lignified valve layer). Τα γονίδια SHATTERPROOF 1(SHP1) και 
SHATTERPROOF 2 (SHP2) είναι απαραίτητα για την διαφοροποίηση και τη 
λιγνιτοποίηση της ζώνης διαχωρισµού (Dinneny and Yanofsky 2005). Ένα ακόµη 
γονίδιο που καθορίζει την διαφοροποίηση της ζώνης διαχωρισµού είναι το 
ALCATRAZ (ALC) ενώ το γονίδιο INDEHISCENT (IND) συνεισφέρει στην 
διαφοροποίηση και των τριών ζωνών. Πάνω από όλα, το γονίδιο FRUITFUL (FUL) 
ρυθµίζει αρνητικά την έκφραση των SHATTERPROOF, ALCATRAZ, INDEHISCENT 
ώστε η διαφοροποίηση των ορίων τoυ περικάρπιου να λαµβάνει χώρα µόνο στην 
άκρη του περικαρπίου. Επιπλέον, καθορίζει την ανάπτυξη των κυττάρων του 
περικάρπιου και την επιµήκυνση του (Liljergen et al. 2004).  

 Ανατοµικές και φυσιολογικές συγκρίσεις υποδηλώνουν ότι το περικάρπιο του 
ροδάκινου είναι ένα όργανο ανάλογο µε τους λοβούς της αραβίδοψης, και τα δύο 
προέρχονται από τα καρπόφυλλα της ωοθήκης και επιπρόσθετα το σχίσιµο του 
πυρήνα εκδηλώνεται ακριβώς στη ζώνη διαχωρισµού του ενδοκάρπιου το οποίο είναι 
ανάλογο µε τη ζώνη σχάσης του ενδοκάρπιου των λοβών. Αυτές οι οµοιότητες µας 
ώθησαν στον να εξετάσουµε τον πιθανό ρόλο των PPERFUL και PPERSHP γονιδίων 
στο σχηµατισµό των σπασµένων κουκουτσιών. Αποµονώσαµε, χαρακτηρίσαµε και 
µελετήσαµε την έκφραση των γονιδίων PPERFUL και PPERSHP σε διάφορα 
αναπτυξιακά στάδια µεταξύ ποικιλιών που δεν εµφανίζουν το φαινόµενο και 
ποικιλιών οι οποίες παρουσιάζουν έντονο πρόβληµα.  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Φυτικό υλικό 

∆είγµατα από τις ποικιλίες ροδακινιάς Andross και Κατερίνα  (ευαίσθητη και 
ανθεκτική στο σχίσιµο του πυρήνα αντίστοιχα) συλλέγονταν από τη Βέροια κάθε 
εβδοµάδα µετά την άνθηση µέχρι και τη συλλογή ώριµων καρπών (1η χρονιά-άνοιξη 
2004) . Τα δείγµατα µεταφέρθηκαν αµέσως µετά την συγκοµιδή σε υγρό άζωτο και 
καταψύχθηκαν στους –80 oC µέχρι να χρησιµοποιηθούν.  

Κλωνοποιήση των γονιδίων PPERFUL και PPERSHP 
Παραγγέλθηκαν EST κλώνοι από ΕST βιβλιοθήκη µεσοκάρπιου του ροδάκινου 

(Prunus persica) από το πανεπιστήµιο Clemson, ΗΠΑ. Στην βιβλιοθήκη 
αναζητήθηκαν ESTs που αντιστοιχούσαν σε MADS-box γονίδια, και παραγγέλθηκαν 



οι κλώνοι BU039475 και BU046256 οι οποίοι παρουσίασαν υψηλή οµολογία µε τα 
γονίδια FUL and SHP αντίστοιχα της αραβίδοψης. Μετά την αλληλούχιση των 
κλώνων, και την εφαρµογή της τεχνικής 5’RACE και RCA-RACE (Polidoros et al. 
2006), κατορθώσαµε να αποκτήσουµε όλη τη γονιδιακή αλληλουχία των PPERFUL 
και PPERSHP αντίστοιχα.  

Αντίστροφη µεταγραφή και αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (RΤ-PCR) 
Για τα πειράµατα RT-PCR, ένα  µικρογραµµάριο συνολικού RNA αποµονώθηκε 

από διάφορους φυτικούς ιστούς (άνθη, καρπίδια και µεγάλοι καρποί), 
χρησιµοποιώντας το RNeasy plant RNA isolation kit (Qiagen). Εγινε σύνθεση cDNA, 
το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως εκµαγείο στις αντιδράσεις  RT-PCR και Real Time 
PCR. Οι εκκινητές  

PPERSHP-F (5′-TTGCTCTTATTGTCTTCTCTACCC-3′),  
PPERSHP-R (5′-CCTCTCATTTTCAGCTATCTTTG-3′),  
PPERFUL-F (5′-AAGGCTAGGGTGGAGGTTTTAC-3′),  
PPERFUL-R (5′-ATTTGCTGTCGGGGTCTCATTTTC-3′),  
PPERACTIN-2-F (5′-GTGGGGATGGGACAGAAAGATG-3′) και  
PPERACTIN-2-R (5′-GAGGTCAAGCCGGAGGATGG-3′),              

σχεδιάστηκαν από την ΕST βιβλιοθήκη µεσοκάρπιου του ροδάκινου (Prunus 
persica) από το πανεπιστήµιο Clemson. H PPERACTIN-2 χρησιµοποιήθηκε ως RT-
PCR control. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για το πείραµα της RT-PCR 
περιγράφονται από τους Tsaftaris et al. (2004). 

Συγκρίσεις των πρωτεϊνικών αλληλουχιών και  φυλογενετική ανάλυση 
Οι νουκλεοτιδικές και αµινοξικές αλληλουχίες των γονιδιων  PPERFUL και 

PPERSHP χρησιµοποιήθηκαν για  BLAST ανάλυση στη βάση δεδοµένων του EBI. 
Μεταξύ των καλύτερων αποτελεσµάτων µε την BLAST ανάλυση, γονίδια για τα 
οποία υπάρχουν δηµοσιοποιηµένα δεδοµένα επιλέχθηκαν για σύγκριση µε τα γονίδια 
που µελετούµε. Τα ονόµατα των αλληλουχιών τροποποιηθήκαν για να 
συµπεριληφθούν τα αρχικά του γένους και του είδους του οργανισµού από όπου 
προέρχεται το κάθε γονίδιο. Τα πλήρη ονόµατα των αλληλουχιών καθώς και οι 
αριθµοί καταχώρησης τους στην τράπεζα δεδοµένων δίνονται από τους Tani et. al. 
(2007). Οι αµινικές αλληλουχίες ευθυγραµµίστηκαν χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα 
ClustalW (Thompson et al. 1994). Τα φυλογενετικά δέντρα δηµιουργήθηκαν 
χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα MEGA3.1 (Kumar et al. 2004).  

 

 

Υβριδισµός κατά Southern 
 Πέντε µικρογραµµάρια γενωµικού DNA κατεργάστηκε µε τα περιοριστικά 

ένζυµα EcoRI, EcoRV, DraI, XhoI, Hind III, και BamHI, (TaKaRa, Otsu, Japan) και 
µεταφέρθηκε σε µια θετικά φορτισµένη νάιλον µεµβράνη. Ο εξειδικευµένος 
ιχνηλάτης για το γονίδιο PperFUL, δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας τους εκκινητές 
PPERFUL-F και PPERFUL-R, και το the PCR DIG Probe Synthesis Kit, ενώ ο 
εξειδικευµένος ιχνηλάτης για το γονίδιο PPERSHP, δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας 
τους εκκινητές primers PPERSHP-F και PperSHP-R και το προαναφερθέν Kit. Το 
πρωτόκολλο υβριδισµού αναφέρεται από τους Tani et al. (2007).  

Real-Time PCR 



Ποσοτική ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων PPERFUL και PPERSHP 
επιτεύχθηκε µε πειράµατα Real-Time PCR χρησιµοποιώντας το µηχάνηµα Opticon 
(MJ Research, Waltham, USA). H αντίδραση PCR και το πρόγραµµα που 
χρησιµοποιήθηκε αναφέρονται από τους Tani et al. 2007. Η σχετική  ποσοτικοποίηση 
της έκφρασης των γονιδίων πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό 
πακέτο REST για τον υπολογισµό της κανονικοποιηµένης αναλογίας της έκφρασης 
των γονιδίων. Το γονίδιο PPERACTIN-2 χρησιµοποιήθηκε ως γονίδιο αναφοράς για 
την κανονικοποίηση της ποσοτικοποίησης της έκφρασης των γονιδίων PPERFUL και 
PPERSHP.  H σχετική αναλογία έκφρασης των γονιδίων για κάθε δείγµα συγκρίθηκε 
µε την έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων στο δείγµα της ποικιλίας Andross που 
συλλέχθηκε 5 εβδοµάδες µετά την άνθηση (κατά την έναρξη της σκλήρυνσης του 
ενδοκάρπιου).  

Στατιστική ανάλυση 
Στατιστικές διαφορές στην έκφραση µεταξύ των µέσων τιµών του µάρτυρα και 

των δειγµάτων µετρήθηκαν µε βάση τυχαιοποιηµένες δοκιµές (randomization tests) 
(Pfaffl et al 2002). 

 

 



 
FBP6      TSQPYDARNFLPVNLL..EPNPH.YSRQDQ..TALQLV 
GAGA2     PHQPFDGRNYLQVNDLQPN...NNYSCQDQ..TPLQLV 
MASAKO D1 PPQSYD.RSFLPVILESNH....HYNRQGQNQTPLQLV 
MDMADS14  S.NSYD.RNFFPVILESNNN...HYPRQGQ..TALQLV 
PEONY     TSQTYDAHNFLPLTLL..EPNQH.YSRHDQ..TALQLV 
PLENA     TSQSYDVRNFLPMNLM..EPNQQQYSRHDQ..TALQLV 
PAGL1     TSQPYDARNFLPVNLL..EPNPH.YSRQDQ..TALQLV 
PPERSHP   S.QSYD.RNFLPVILEANNNNNNHYSRHDQ..TALQLV 
SHP1      DQSQHYNRNYIPVNLLEPN...QQFS..GQDQPPLQLV 
VVMADS1   ..QPYDSQNLLPVNLL..DPNHH.YSRHDQ..TALQLV 
 

AG Motif I AG Motif II 

Αποτελέσµατα και Συζήτηση 

Κλωνοποίηση των γονιδίων PPERFUL και PPERSHP 
 Oλοκληρώθηκε η πλήρης αλληλούχιση του γονιδίου PPERFUL και PPERSHP. 

H ολοκληρωµένη αλληλουχία του γονίδιου PPERFUL αποκτήθηκε µε τη µέθοδο 5’ 
RACE και περιέχει ένα ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης 768 βάσεων που µεταφράζεται 
σε 255 αµινοξέα. Oλοκληρώθηκε επίσης η πλήρης αλληλούχιση τoυ γονιδίου 
PPERSHP µε τν µέθοδο RCA-RACE. H ολοκληρωµένη αλληλουχία περιέχει ένα 
ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης 696 βάσεων που µεταφράζεται σε 244 αµινοξέα. 

Eυθυγράµµιση πρωτεϊνικών αλληλουχιών και φυλογενετική ανάλυση 
H πρωτεΐνη FRUITFULL ανήκει στην οικογένεια AP1/FUL η οποία χωρίζεται σε 

δύο µεγάλους κλάδους (οµάδες) πρωτεϊνών, την AP1 και την FUL οµάδα 
(Shcennikova et al 2004). Η πρωτεϊνική αλληλουχία ευθυγραµµίσθηκε µε πρωτεΐνες 
από άλλα φυτικά είδη τα οποία παρουσίασαν την µεγαλύτερη οµολογία µε το 
PPERFUL. Παρατηρούµε ότι στο C άκρο, όλες οι FUL-like ακολουθίες έχουν ένα 
καλοδιατηρηµένο µοτίβο:L/MPPWML (paleoAP1 motif), ενώ οι ΑΡ1-like 
ακολουθίες παρουσιάζουν ένα διαφορετικό C  άκρο (euAP1 motif)(εικόνα1Α). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1 Α. Ευθυγράµµιση του C-άκρου της πρωτεϊνικής αλληλουχίας του 
PPERFUL  µε τις πιο συγγενικές FUL-like πρωτεΐνες µαζί µε χαρακτηριστικές ΑΡ1-
like πρωτεΐνες από άλλα φυτά. B. Ευθυγράµµιση της πρωτεϊνικής αλληλουχίας του 
PPERSHP µε τις πιο συγγενικές SHP-like πρωτεΐνες. 

Η πρωτεϊνική αλληλουχία PPERSHP ανήκει στη κατηγορία των PLEΝΑ-like 
πρωτεϊνών (MADS-box πρωτεΐνες τύπου C), µαζί µε άλλες  AGAMOUS-like 
πρωτεΐνες όπως η MDMADS14, η MASAKO D1 κ.ο.κ. Στο C άκρο των πρωτεινών 
αυτών εµφανίζονται δύο πολύ συντηρηµένες περιοχές, οι AG I  και AG II (εικόνα 
1B). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η πιο κοντινή πρωτεΐνη οµόλογη µε την 
PPERFUL, είναι µια πρωτεΐνη από το αµύγδαλο (Prunus dulcis), η οποία 
παρουσιάζει οµολογία 98%, µια πρωτεΐνη από τη µηλιά  (Malus domestica), και 
ακολουθεί η  MDMADS2, η οποία δείχνει 82% οµολογία µε την PPERFUL πρωτεΐνη 
(εικόνα 2A). Τα αποτελέσµατα από το φυλογενετικό δέντρο που κατασκευάστηκε για 
την PPERSHP πρωτεΐνη δείχνουν ότι η πιο κοντινή πρωτεΐνη µε την PPERSHP, είναι 
µια πρωτεΐνη από τη µηλιά  (Malus domestica), η  MDMADS14 (εικόνα 2Β). 
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FULL-like 
PPERFULL    RPNTLLPPWMLR--HLNE
PPMADS6     RPNTLLPPWMLR--HLNE
PDMADS      RPNTLLPPWMLR--HLNE
MDMADS2     RPNMLLPAWIVR--HLNE
BVMADS5     RANALLPPWMLR--HLNQ
EAP2L       RNATLFPSWMLS--HLQE
EAP         RAGTLLPPWISAS-QLRL

 
AP1-like   
MDAP1-like  LDLTLEPFYSCHLGCFAA
BVMADS3     LDLTLEPLYECHLGCFAA
AP1         LELTLEPVYNCNLGCFAA

paleoAP1 motif

euAP1 motif
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Εικόνα 2 A. Φυλογενετικό δέντρο της PPERFUL µε τις πιο συγγενικές της πρωτεΐνες 
Β. Φυλογενετικό δέντρο της PPERSHP που δηµιουργήθηκε µε τις πιο συγγενικές της 
πρωτεΐνες.  

 

Υβριδισµός κατά Southern 
Πειράµατα υβριδισµού κατά Southern φανέρωσαν την ύπαρξη ενός υποθετικού 

FUL-like ορθόλογου γονιδίου στο ροδάκινο. Μία ζώνη εµφανίστηκε µε τον ιχνηλάτη 
που σχεδιάστηκε ειδικά για την ανίχνευση PPERFUL γονιδίου εκτός από την 6η 
στήλη όπου ο PPERFUL εξειδικευµένος ιχνηλάτης ανίχνευσε δύο ζώνες µετά από 
την πέψη µε BamHI.  

 
Εικόνα 3: Ο υβριδισµός κατά Southern αποκάλυψε την παρουσία ενός ορθόλογου 
του PPERFUL (A) και δύο του PPERSHP (Β) στο ροδάκινο.  

Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη περιοχής µέσα στο γονίδιο την οποία αναγνωρίζει και 
‘κόβει’ το συγκεκριµένο ένζυµο. Πειράµατα υβριδισµού κατά Southern φανέρωσαν 
την ύπαρξη δύο υποθετικών SHP-like ορθόλογων γονιδίων στο ροδάκινο. Πιο 
συγκεκριµένα ο εξειδικευµένος ιχνηλάτης ανίχνευσε δύο ζώνες µετά από την πέψη µε 
τα περιοριστικά ένζυµα Bam HI και HindIII (Εικόνα 3Α,Β). 

Real time PCR 
Η έκφραση του γονιδίου PPERFUL µελετήθηκε σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης 

του καρπού στις ποικιλίες Andross (A) και Katherine (K) µε πειράµατα RT-PCR και 
Real Time PCR, ενώ η έκφραση του γονιδίου PPERSHP µελετήθηκε σε όλα τα 
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στάδια της ανάπτυξης του καρπού µε πειράµατα RT-PCR. Πειράµατα Real-Time 
PCR  για τον ποσοτικό προσδιορισµό της έκφρασης  του PPERSHP έγιναν κατά την 
κρίσιµη περίοδο της σκλήρυνσης του ενδοκάρπιου (7-11 εβδοµάδες µετά την πλήρη 
άνθηση) και σε λίγο προγενέστερα και µεταγενέστερα στάδια., στις ποικιλίες Andross 
(A) και Katherine (K)(Εικόνα 4 Α,Β,Γ,∆).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Ποιοτική ανάλυση (µε RT-PCR) της έκφρασης των γονιδίων PPERFUL 
(A), και PPERSHP (Β) στις ποικιλίες Αndross(Α) και Katherine (Κ). Οι αριθµοί 
υποδηλώνουν τις εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση  (i.e 6=6η εβδοµάδα µετά την 
πλήρη άνθηση). Ποσοτική ανάλυση (Real Time PCR) των  PPERFUL (Γ), και 
PPERSHP (∆). Ο δείκτης σχετικής έκφρασης του κάθε δείγµατος σε σύγκριση µε το 
δείγµα µάρτυρα (Α5), παρουσιάζεται µε έναν δείκτη αυξο  µείωσης   της έκφρασης 
και αναπαρίσταται µε στήλες (µε βούλες για την ποικιλία Andross και µαύρη για την  
Katherine). Η αύξηση της διαµέτρου του καρπού δηµιουργήθηκε λαµβάνοντας υπόψη 
και τις 2 ποικιλίες κι είναι µια διπλή σιγµοειδής καµπύλη (ενσωµατωµένη στο σχήµα 
3Γ). 

Βασισµένοι στα πειράµατα µας, συµπεραίνουµε ότι η έκφραση του PPERFUL 
κατά τη διάρκεια των 4 πρώτων εβδοµάδων µετά την πλήρη άνθηση και στις δύο 
ποικιλίες συγκρινόµενη µε την έκφραση σε µετέπειτα στάδια.  Κατά την φάση της 
ταχείας αύξησης της διαµέτρου του καρπού (4-7 εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση) 
δεν υπήρχε διακύµανση στην έκφραση του PPERFUL µεταξύ των δύο ποικιλιών αν 
και αυξηµένη συγκρινόµενη µε τον µάρτυρα. Στην κρίσιµη περίοδο της σκλήρυνσης 
του ενδοκάρπιου (7-11 εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση) η έκφραση του 
PPERFUL είναι  δραµατικά µικρότερη στην ποικιλία Andross από ότι στην Katherine 
και γίνεται στατιστικώς σηµαντική προς το τέλος της περιόδου σκλήρυνσης του 
ενδοκαρπίου (ζευγάρι Α11-Κ11). Από αυτό το αναπτυξιακό στάδιο κι ως το τέλος 
(12-15 εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση), η έκφραση του PPERFUL στην Andross 
είναι µεγαλύτερη από ότι στην Katherine. Βασισµένοι στα πειράµατά µας, η έκφραση 
του PPERSHP είναι χαµηλότερη στην ποικιλία Katherine από ότι στην Andross και 
πάντα χαµηλότερη από την έκφραση του PPERSHP στο δείγµα- µάρτυρα. Kαι στην 
περίπτωση της έκφρασης του PPERSHP, οι διαφορές γίνονται στατιστικώς 
σηµαντικές προς το τέλος της περιόδου σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου (10-11 
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εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση). Η καµπύλη ανάπτυξης των καρπών από τις δυο 
ποικιλίες που εξετάσαµε, είναι µια κλασσική διπλή σιγµοειδής καµπύλη, µε τέσσερις 
φάσεις ανάπτυξης (1η φάση, 1-6 εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση, 2η φάση 7-11 
εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση, 3η φάση 12-15 εβδοµάδες µετά την πλήρη 
άνθηση και 4η φάση 16-18 εβδοµάδες µετά την πλήρη άνθηση) (Bregoli et al. 2002). 
Η σκλήρυνση του ενδοκάρπιου λαµβάνει χώρα κατά τη δεύτερη φάση της ανάπτυξης 
του καρπού. Όταν ο τρόπος έκφρασης των PPERFUL και PPERSHP συγκρίθηκε στις 
δύο ποικιλίες, παρατηρήθηκε µια χαρακτηριστική ρύθµιση που µπορεί να σχετίζεται 
µε το σχηµατισµό των σπασµένων κουκουτσιών. Για το PPERFUL στη µεν 
ευαίσθητη ποικιλία βλέπουµε στα αρχικά στάδια της λιγνιτοποίησης του πυρήνα ότι 
οι διαφορές στην έκφραση του PPERFUL είναι µικρές µεταξύ της ευαίσθητης και της 
ανθεκτικής ποικιλίας, ενώ αργότερα είναι µεγάλες. Αντίθετα, στην έκφραση του 
PPERSHP οι διαφορές στην αρχή είναι µεγάλες και σταδιακά γίνονται µικρές. Με 
συνδυασµό των παραπάνω αποτελεσµάτων καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα: η 
µεταβολή της ισορροπίας έκφρασης µεταξύ PPERFUL και PPERSHP κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης φάσης. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση του PPERSHP στην αρχή 
της φάσης λιγνιτοποίησης είναι πιο µικρή στην ευαίσθητη ποικιλία, κι έτσι µπορεί να 
δοθεί το µήνυµα για σχηµατισµό της συγκεκριµένης ζώνης διαχωρισµού στα όρια του 
ενδοκάρπιου (κουκουτσιού). Κατά την εξέλιξη του φαινοµένου της λιγνιτοποίησης 
του πυρήνα, µε τη µεγάλη πτώση της έκφρασης του PPERFUL στην ευαίσθητη 
ποικιλία δεν µπλοκάρεται το PPERSHP ενώ στην ανθεκτική ποικιλία η έκφραση του 
PPERFUL επαρκεί για να περιορίζει την έκφραση του PPERSHP σε επίπεδα που δεν 
επάγουν το σχηµατισµό της ζώνης διαχωρισµού στο κουκούτσι .  

Επακόλουθα πειράµατα και η ανάλυση της έκφρασης επιπλέον γονιδίων που 
σχετίζονται µε το φαινόµενο θα δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο 
σχηµατισµού των σπασµένων κουκουτσιών και θα βοηθήσει τον σχεδιασµό 
µοριακών δεικτών για τον διαχωρισµό ποικιλιών ευαίσθητων ή ανθεκτικών στο 
σχίσιµο του πυρήνα όχι µόνο για βελτίωση αλλά και για µελέτη του σχηµατισµού των 
σπασµένων κουκουτσιών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού.      
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Summary 
The fruit canning industry processes large quantities of the clingstone varieties of 
peach (Prunus persica L. Batch). The occurrence of split-pit formation—the opening 
of the pit and sometimes splitting of the fruit—causes deterioration of canned fruit 
quality. The frequency of split-pit formation is influenced by genetic and 
environmental factors. To increase understanding of the molecular mechanisms 
underlying split-pit formation in peach, we cloned and characterized the PPERFUL 
and PPERSHP genes that are homologues to the genes FRUITFULL and 
SHATTERPROOF, respectively, which are involved in fruit splitting (pod shattering) 
in Arabidopsis thaliana. Similarities between the valves of Arabidopsis and peach 
pericarp allowed us to transfer the knowledge about fruit development from a model 
plant to an economically important crop. The deduced amino acid sequences of the 
two genes had high homology with members of the MADS-box family of 
transcription factors, and particularly with other members of the FUL-like family of 
A-type MADS-box proteins and PLENA-like family of C-type MADS-box proteins, 
respectively. PPERFUL and PPERSHP were expressed throughout fruit development 
from full anthesis until fruit harvest. Differences in the mRNA abundance of each 
gene were compared in a split-pit sensitive and a split-pit resistant variety. Results 
suggested that temporal regulation of PPERFUL and PPERSHP expression may have 
an effect on the split-pit process. 




